چگونه مشکل غير طبيعی شدن رنگ تصوير بعلت نور مادون قرمز را بايد حل نمود ؟
از فيلتر امواج مادون قرمز در طول روز استفاده مﯽ شود.
نام اين فيلترها چيست ؟ IR_CUT
** اين فيلترها در طول روز فعال شده ،مانع رسيدن نور مادون قرمز به حسگر مﯽ شود و به محض تاريک
شدن فﺿا غيرفعال مﯽ شود.
 -٢دوربين های بولت  : (IR Bullet) IRبرای نصب روی ديوار يا دکل طراحﯽ شده است
 -٣دوربين های صنعتی  : boxبيشتر برای نصب روی ديوار و يا دکل طراحﯽ شده اند اين دوربين ها بدون
 LED_IRو ﻟﻨﺰ ساخته ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .

 -٤دوربين های گردان ) (PTZيا  :Speed Domeگاهﯽ نياز است دوربين توانايﯽ چرخش در جهات مختلف
و امکان بزرگ نمايﯽ  ZOOMروی موﺿوعات خاصﯽ را داشته باشد .در اين صورت از دوربين هايﯽ
استفاده مﯽ شود .از اين نوع دوربين ها بيشتر در خارج ساختمان و فﺿاهای نسبتا بزرگ استفاده مﯽ کنند
و معموﻻ روی دکل ها يا ديوارهای بلند نصب مﯽ شوند اين دوربين ها از طريق بستر شبکه کنترل
ميشوند.
 -٥دوربين های سوزنی ) : (pinholeدر مکان هايﯽ که فﺿای کافﯽ برای نصب دوربين وجود ندارد ،از
اين نوع دوربين استفاده مﯽ شود .همانند خودپرداز بانکها .
 -٦دوربين های بی سيم  :در برخﯽ مکان ها به دﻻيل مختلف امکان سيم کشﯽ برای نصب دوربين وجود
ندارد .در اين صورت مﯽ توان ا ز دوربين های تحت شبکه بﯽ سيم استفاده کرد .
** همه دوربينها ميتوانند دارای نوع بيسيم باشند .
آيا دوربين ها ضد آب هستند ؟ دوربين های بولت  IRو دوربين های گردان معموﻻ از اين نوع هستند؛ ولﯽ دوربين
های باکس چنين ويژگﯽ را ندارند .
در مبحث دوربينها  COVERچيست ؟ برای محافظت از دوربين ها در برابر باران و گردوغبار ،بايد آنها را
داخل روکش های  COVERقرار داد  .عﻼوه بر اين برخﯽ از آنها مجهز به فن خنک کننده برای مناطق گرم و
گرماساز برای مناطق سرد نيز هستند.

تغذيه دوربين
بيشتر دوربين های تحت شبکﮥ ثابت به تغذيه  ١٢ولت مستقيم و دوربين های گردان به تغذيه  ٢٢٠ولت جريان
متناوب نياز دارند .
 PoEچيست ؟ برخﯽ از دوربين های تحت شبکه اين ويژگﯽ را دارند و تغذيه مورد نياز خود را از سوييچ شبکه
تأمين مﯽ کنند .در اين صورت ﻻزم است سوييچ شبکه هم  PoEبوده ،ولتاژ  PoEسوييچ و دوربين يکسان باشند.
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جانمايی دوربين ) همانند کتاب مطالعه گردد (
نصب و راه اندازی دوربين های تحت شبکه دارای مراحل مختلفﯽ است .يکﯽ از مهم ترين اين مراحل جانمايﯽ
دوربين و انتخاب لنز مناسب است .برخﯽ از توليدکنندگان دوربين های تحت شبکه ،به صورت برخط از طريق
تارنما يا به وسيلﮥ نرم افزاری که مﯽ توان آن را از تارنما بارگيری کرد ،جانمايﯽ دوربين و انتخاب لنز مناسب
را برای مشتريان خود تسهيل مﯽ کنند .عﻼوه بر آنها نرم افزارهای زيادی در اين رابطه وجود دارد که يکﯽ ازآنها
 IP Video System Design Toolاست .

NVR
برای ﺿبط تصاويردوربين ها از يک دستگاه مخصوص به نام  NVRاستفاده مﯽ شود  ،که از طريق شبکه به
دوربين ها متصل مﯽ شود.
 NVRدارای چه در گاه هايی هست ؟ معموﻻ دارای درگاه های  VGAو  HDMIهستند .
مشخصات ﻓنی دوربين های تحت شبکه را ﻓقط نام ببريد.
 .١وﺿوح تصوير
.٢
.٣
.٤
.٥

Minimum Illumination
)WDR (Wide Dynamic Range
استاندارد ONVIF
3D DNR

وضوح تصوير :هر چه تعداد پيکسل های تشکيل دهنده تصوير بيشتر باشد  ،وﺿوح آن بيشتر خواهد بود .
واحد اندازه گيری وﺿوح تصوير در اين بخش مگاپيکسل است .
: Minimum Illumination
حداقل نوری را مشخص مﯽ کند که دوربين برای توليد تصوير با کيفيت خوب نياز دارد و واحد آن  Luxاست .
** هر چقدر مقدار اين مشخصه کمتر باشد ،برای تصوير قابل قبول به شدت نور کمتری نياز داريم.
اگر  Minimum Illuminationبه اندازه کاﻓی نباشد  ،چه راهکارهايی را پيشنهاد می کنيد ؟
 -١با استفاده از ﻻمپ ،روشنايﯽ مورد نياز را تأمين کنيم.
 -٢از دوربين هايﯽ استفاده کنيم که در نورهای خيلﯽ کم هم مﯽ توانند تصوير خوب توليد کنند.
):WDR(Wide Dynamic Range
اگر شدت نور پشت پنجره و يا ورودی خيلﯽ زيادتر از داخل باشد تصاوير دوربينها سياه خواهند شد در اين
موقعيت ها از قابليت  WDRاستفاده ﻣيکﻨيم .
استاندارد  : ONVIFتوليدکنندگان دوربين  NVRو نرم افزارهای مديريت تصوير ،برای اينکه محصوﻻتشان
بتوانند با يکديگر ارتباط برقرار کنند ،بايد استاندارد  ONVIFپشتيبانﯽ کنند.
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 : 3D DNRبه فناوری گفته مﯽ شود که به صورت ديجيتال در هنگام پردازش تصوير ،تأثير نويزها را به
حداقل مﯽ رساند.
برای ضبط تصاوير دوربين های تحت شبکه چه روشهايی را پيشنهاد ميکنيد ؟
 -١استفاده از دستگاه NVR
 -٢استفاده از يک رايانه با مشخصات سخت افزاری مناسب و نرم افزار مديريت تصوير
مشخصه های مهم در انتخاب  NVRرا بنويسيد .
 -١تعداد کانال  :تعداد کانال به معنﯽ حداکثر تعداد دوربين هايﯽ است که  NVRمﯽ تواند تصاوير آن را
نمايش داده و يا ذخيره کند٤) .و٨و١٦و٣٢و ٦٤کانال (
 -٢وﺿوح تصوير :در  NVRها از سه نظر اهميت دارد :
الف ( ) VIEWنمايش(  NVR :تصوير دوربين ها با چه وﺿوح تصويری را مﯽ تواند به صورت زنده
نمايش دهد؟
ب ( ) RECORDﺿبط(  NVR :چه تعداد از تصاوير دوربين ها را با چه وﺿوح تصوير و چند فريم در
ثانيه مﯽ تواند ﺿبط کند؟
ج ( ) Playbackپخش(  NVR :چه تعداد از تصاوير ﺿبط شده و با چه وﺿوح تصويری را مﯽ تواند
به صورت هم زمان بازپخش کند؟
 Streamو تعداد فريم در ثانيه :تعداد فريم در ثانيه نشان مﯽ دهد که  NVRتصوير دوربين ها در وﺿوح مختلف
را با چند فريم در ثانيه ﺿبط و پخش کرده يا نمايش مﯽ دهد.

 : Main Streamيک تصوير با کيفيت اصلﯽ.
 : SubStreamيک تصوير با کيفيت پايين تر.
برای تلفن همراه يا شبکه هايﯽ ارسال مﯽ شود که محدوديت پهنای باند دارند
** به دوربين های تحت شبکه نيز امکان ارسال تصوير به صورت  Main Streamو  Sub Streamرا دارند که
به آنها  Dual Streamﻣيگﻮيﻨﺪ .
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